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   Celem konkursu literackiego pt. „ Widok z mojego okna” było  zainteresowanie 
uczniów poezją , odkrywanie nowych talentów, kształtowanie wśród uczestników 
postaw kreatywnych, rozwijanie sprawności pisania wierszy oraz  popularyzacja 
twórczości poetyckiej. 
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Helena Kacperczyk 

 

Widok z mojego okna 

 

W ramach mojego okna, 

Kolorowy jak paw, 

Jest krajobraz piękna, 

Lecz nie dostaje braw. 

Wiosną można zobaczyć wiele, 

Między kwieciem latające trzmiele. 

Można także się zachwycać, 

Śpiewem ptaków, szumem drzew, 

I bzyczenia pszczół posłuchać. 

Latem, kiedy słońce grzeje, 

Widać, jak świat  się śmieje. 

Gdy rozkwitną wszystkie kwiaty, 

Z ukrycia swój koncert, 

Zaczyna śpiewak skrzydlaty. 

Jesienią latają tu liście. 

Zdziwicie się pewnie, 

 Ale tak jest rzeczywiście, 

Że nocą skradają się  jeże, 

 I fruwają nietoperze. 

Zimą mogłoby się wydawać,  

że będzie tu szaro-buro, 

ale, gdy z nieba lecą płatki śniegu, 

nie może być ponuro! 

 

 

 

Emila Bubel 

Widok z mojego okna 

 

      Za oknem moim słoneczko świeci  

 niebo błękitne, a na nim mnóstwo ptaków leci.  

 Kwiaty rozkwitają, na drzewach listki rosną,   

  a trawa aż się mieni od zieleni.  

   Piękny wiosenny krajobraz z mojego okna widać.  

 Już nadchodzi wiosna nawet ją słychać.  

 Tylko ludzie smutni chodzą i nie widać dzieci,   

     Pewnie już nie długo to się zmieni,  

   lato przyjdzie i ludzi odmieni.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Drygalak 

 

Widok z okna 

 

Biały bez przy drodze rośnie,  

Chce dorównać dużej sośnie. 

Kiedy tata trawę kosi, 

Piękny zapach się unosi. 

Jaskółeczka nisko lata. 

„ Będzie padać” – mówi tata. 

 

Czasem deszczyk nagle przyjdzie, 

Będzie wszystko rosnąć szybciej. 

Wkładam szybko swe kalosze, 

Tylko w porze deszczu noszę. 

 

 

Mama zrywa tulipany, 

Jakie piękne kwiaty mamy! 

 Stokrotki, róże, bratki 

Bardzo lubię wszystkie kwiatki. 

 

Wiosna, wiosna jest radosna, 

Wiosną kwiaty szybko rosną. 

Lubię wiosnę, daje słowo, 

Jest najlepszą porą roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aleksandra Stępień 

 

Tylko niebo i ja 

 

Błękit, lazur, szarość, blask 

Ciągle ten sam, ciągle ja. 

Wśród chmur sceny jak z obrazka 

Uczuć, smaku, ruchu, wiatru 

Obraz żywy, obraz dnia 

Błękit, granat, ciemność, blask 

Ciągle ten sam, ciągle ja. 

Tylko gwiazdy świecą tam, 

Tylko dźwięków brak. 

Dzień i noc, noc i dzień 

Jour et nuit, nuit et jour 

Ten kawałek nieba jest tylko mój, 

Nikt go nie ma, tylko ja. 

Tylko słońce czasem oślepiając mnie swym blaskiem 

kradnie mi go 

Tylko czasem. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Małgorzata Sapiecha  

Weronika Łaszczyca  

 

Widok z mojego okna  

 

Kiedy pod oknem swoim siadam,  

Widzę huśtawkę, psa sąsiada,  

Czasami też deszcz sobie popada,   

A ja mokra jestem cała.  

  

Wyobrażam sobie czasem, że potrafię latać,  

Szybować pośród ptaków i skrzydłami machać,  

Być wolna i czuć się lekko,  

Patrzeć, że świat jest daleko.  

  

Myślę, że życie mnie czasem przerasta,  

Lecz gdy to wspominam, śmiech mi powraca,  

Emocje, które mi towarzyszą,   

Sprawiają, że mi lepiej na sercu.  

  

Marzenia są nam potrzebne,  

Bo bez nich jesteśmy pesymistami,  

I ze światem musimy radzić sobie sami,   

Każdy ma marzenia, które są wspaniałe.   

  

Małe rzeczy potrafią nas cieszyć,  

Dlatego musimy je docenić,  

Rodzina i przyjaciele to nasze społeczeństwo,  

Więc zapamiętaj to sobie mój drogi kolego.  

  

 
 


